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 مقدمه

کارآفرینان فردی و مالکان کسب ما به کوچک  مممکو ی یک  چیک   عنوان  وکارهای 
یککین اینکککه همیشککه در جسککت وی  کسککب درآمکک  ا شککتر  موشمشککترد دام هککا ب اککرای 

هستیی و هر چه سریمتر بکه آن ارسکییب ارتکر اسکنا بنکاارا مب چشکمانمان همیشکه بکه 
ها و مشککتریان ج یکک  بککاز  های ج یکک  اککرای یککافتم سککرن  هککا و اسککترات ی موی تاکتیکک 

ورا  موی  اسککنن از ا،ککاب بسککیاری از مککا بککه رسککانه های اجتمککاعی موصوًککای اینسککتا
کنیین و خودمان و کسبآومیی تا  می  کارمان را بازامیااب 

ککککه اابلین ورا  بکککه همکککان انککک ازه  هکککای امزدکککمن ی داردب یککک  هیکککو ی  اینسکککتا
وککر احتیکککاا نکنکککیی تمککا  واکککن و انکککر ی ویکککرد و باعککک   مککان را می فر بنکک ه اسکککنن ا

"اهننن مککم  وغریککب بیککو  ی دککود بککا حککالتی م،کک ر ب منککگ و احساسککی ع یب می
 کنی؟ا" ینستاور  میچه غل ی دار  در ا

ورا  اوده مم ا م وضمین را می  ا ن دناسیب چون در اینستا
تا چن  ماه پ شب اینسکتاورا  اکرای مکم ف،کا ب ناامی کننک ه اکرای مصکره ا رکوده 

کککرد ب  و زمککانی اککودن واتککی مککم اولککیم بککار بازامیککااب کسککب کککار  را در اینسککتاورا  دککرو، 
کارآفرینان فکردی هکای  داد ن زمکان دادنک  را ان کا  مکی ان کا  می همان کارها ب که اکثر 
ره می داد ب  هکای دییکران ن کر مکی کرد ب موی پسکن زیادی را موی بستر اینستاورا ً 

و به دنبال فالوورهای ا شتر اود  )هرچق ر تمک اد ا شکتر بادک ب ارتکر اسکن؟( و "م تکوا 
و دککرو، بککه کنکک   ًککورآ آهسککته ردکک  حتککی اوککر تمکک اد فالوورهککا به  کککرد "ن امککا تولیکک  می

ککه از دسکن مکی مودن ا کم  تمامل ا شکتر و ا شکتر نماینک ب بکاز هکی بم،کی چی هکا هسکن 



 

  

توانسکتی ا کم موضکو،  د ه اکنون ارای مم واضک  اسکنب امکا در آن دوران نمی ا مه وی
ککه تصکو ر واضک ی از اینککه حسکا  اینسکتاورا  مکم  را بفرمین ا مه ومش ه ا کم اکود 

داردب ن ادتین بنکاارا مب اسکترات ی واضک ی هکی اکرای اینککه  کار  ارار و در ک ای کسب
 از حسا  اینستاور  خود  کسب درآم  کنیب ن ادتین

کککه بایکک  بککه حسککا   ل اککرای مککم یکسککا کشککی  تککا بککه ا ککم نتی ککه ارسککی  ونیی طککول 
ککککنیب نکککه یککک  "کانکککال  ورامی بکککه چشکککی یککک  جریکککان درآمککک ی نیکککاه  ککککاماری اینسکککتا

ورا  مکم ای کاد بازامیااب"ن ا م تغی ر ذهن ی ج ئیب تفاوآ زیادی در اسکترات ی اینسکتا
ورا  جکک ی هسککتی ب مککم اویککای پ شککنراد  وککر دککما در مککورد درآمکک زا ب در اینسککتا کککردن ا

ورا  را به می که اینستا  عنوان ی  جریان بالقوه درآم  در ن ر بییری ن کنی 



 

که صحبت چرا بهتر است به من گوش دهید وقتی 
 رسد؟ به کسب درآمد از اینستاگرام می

ادق هستین  ککه در سکوئ  زنک و یمممول فرد  یمم مم با دما بسیارً   یهستی 
های  کنی تککا ضککم  کنین زبککان مککادری مککم سککوئ ی اسککن )و تمککا  ت دککی را مککی مککی

کارآفرینککککان فککککردی اککککرای سککککاخن  خککککود را در زبککککان انیلیسککککی ابودککککانی(ن مککککم بککککه 
کککه حسککا   وکارهککای مسککتقل در آمککازون آمککورش مککی کسککب دهین مککم مکک تی اسککن 

ورا  خککککود  را دار  )پروفککککایلی را مشککککاه ه  inkomstemedbocker@  کککککاماری اینسککککتا
یککادی  099نفککر فککالوور دار ن  099کنیکک ( و در زمککان نودککتم ا ککم مقالککه بککا ی  نفککر فککالوور ز

یسکن؟ دکما نیکاز بکه هک اران دانیک  موضکو، چ دانی امکا می نیسنب ا کم موضکو، را مکی
کنیکک ب و مککورد خککود مککم ا ککم  کسککب  ورا  درآمکک   یکک  تککا بتوانیکک  از اینسککتا طرفکک ار ن ام

کککاماری موضککو، را بابککن می کککه حسککا   ا  را بککه چشککی یکک  جریککان  کنکک ن از واتککی 
کککرد  و  درآمکک ی مککی کسککب  یککاابب از آن زمککان هکک اران د ر  کانککال بازام ا نیب نککه یکک  

ورا  به ً ها مشترد ایمیل از که بابکن می اینستا کنک  نیکازی نیسکن  دسن آورد ب 
ورا ب فالوورهای زیادی دادته بادی ن   ارای کسب درآم  در اینستا

کادمیکی در حوزه کسب مم پ ش ککار نک ار ب امکا چنک  م دوره  و زمینه رسمی و آ
کسکککب وذرانککک ه و ارنامکککه آن  کککم عکککالی در مکککورد   هابکککل از آنککککه پکککا بکککه عرًکککا ن  وکار 

ًکورآ آن  کم اختصکاا داد ن  ب زمکان زیکادی را بکه بکازی پکوکر بهوکار بیکذار  بکس
ککارآفرینی چی هکای مشکترد زیکادی دارنک ن موفک  پوکر و کسب دک ن در بکازی  وکار یکا 

ککککام ی بسکککتیی بکککه دیککک ن دنیکککا از چشکککی وکککرفتم تصکککمیی پکککوکر  های  ان از دییکککران و 



 

  

کککارآفرینی اسکتراتیی  اککر مبنککای اط عکاآ در دسککترن اسککنن آن ر ا بکا هسککته اًککلی 
کنیک  ) زمینککه و ت ربکه مکم دسککن  ( تکا بکه پ شکسکب سککود اکرایحکل مسککائل ترکیکب 

دادکتنی هسکتن ن امکا  وکارب نیاآ خکو  همیشکه دوسن یاا  ن در پوکرب مانن  کسب
آنچه مری اسنب نتایج اسنن ارای ممب نتایج به ممنکای کسکب درآمک  اسکن و ا کم 

کتا  به  که ا م   پردازدن آن میموضوعی اسن 



 

 گیرید آنچه شما در این کتاب یاد می

کتککا ب مککم بککه دککما اسککترات ی ورا   در طککول ا ککم  ها ب اککرای اسککتفاده از اینسککتا
انک ازیی  جرن کسب مشتریان واامی نشان خکواهی دادن سک، ب مکا نیکاه دایقکی می

ورا  را  به اینککه چیونکه دکما می اکرای جکذ  فالوورهکای مناسکب بککار توانیک  اینسکتا
 ها را به مشتریان واامی تب  ل نما   ن بییری  و آن

کسکککب کتکککا ب مکککا در مکککورد مککک ل  وکار اینسکککتاورا  ًککک بن  در فصکککل آغکککاز م 
کنیک ن سک، ب بکه  توانیک  از آن بکه کنیی و اینکه چیونه دکما می می نفع خکود اسکتفاده 

ککککاماری ا اسکککترات ی ورامتان میها ب اکککرای تمیککک م هککک ه حسکککا   پکککردازیی و  ینسکککتا
ورامتان پ ک ا  کنیک ن عک وه اکر  اینکه چیونکه راهکی اکرای درآمک زا ب از حسکا  اینسکتا

کنیککک  تکککا  ا کککمب بکککه دکککما نشکککان مکککی ککککه چیونکککه اسکککترات ی خکککود را مشکککو   دهی 
ورا  بتوان  از آنچه دما ان ا  می  من  دودن دهی ب ارره اینستا

که سکفرهای  "اررمکانی" فالوورهایتکان را دناسکا ب و  فصل دو  در ا م مورد اسن 
کنیکک ن  حلککی من صککربه راه افککراد بککه طککور فرد و تمککاملی اککرای حککل مشک تشککان پ کک ا 

  راه ارتبکککاا  یکککدکککما با بم بنکککاارا رنککک بیو یاکککرار مککک ر موزانکککه در ممکککرا هککک اران تصکککو
   ن یاموز را ا فالوورهایتانارارارکردن با 

کککه چیونککه هککر  فصککل سککو  اررسککی می ورا  ان ککا  کنکک   کککه دککما در اینسککتا کککاری 
ورفتکه دککودن مکا همچنککیم ز کر و بککی  توانک  بککه دهیک  می می عنوان یک  م صککول درن کر 

آومیی و اولکیم ت را کاآ کسکب درآمک  دکما را دکرو،  اً  ح "تولیک  م تکوا" را درمکی



 

  

کنیین مککم بککه دککما بم،ککی از ت را ککاآ موفکک  )و نککاموف ( اینسککتاورامی خککود  را  مککی
 هیند نشان می

فصککل چرککار  تمامککای در مککورد پککول اسککن و اینکککه چیونککه از حسککا  خککود درآمکک  
کککه دککامل موش کنیکک   هککای فککروش  هککای موتلکک  فککروش م صککو آب ای  کسککب 

ورا  و موش 1موتلککک  اینسکککتاورامیب فکککروش از طر ککک  دا رککککن هکککای دییکککر  اینسکککتا
 دودن می

کنییا  ا ا    درو، 
 

                                                             
1 DM : وفتککه می اینترنککن و پلتفر  دنیککایاز ارتبککاا در  دکککلیبککه کککه اجککازه می هککای اجتمککاعی  هککا  دهکک  پ ا  دککود 

کامار دییر ارسال دود به کامار ارای   .ًورآ خصوًی از ی  



 

 مندرجاتفهرست 
 صفحات                                                                                                                                     عنوان                          

 

کسب درآمد در ا یی: شناساکیفصل  گرامینحوه   15 نستا

ورا یکار اوم ل کسب  15 نستا

 17 کار دماوم ل کسب

ورا یدر ا یریتوجه و درو  یچیونه با  29 ب سن آورد؟ نستا

کن  21 " یمتقاع  نکن  بی"ارتباا ارارار 

کن"به آن کنکه هستن  با آن  بو در هر جا  یها توجه   21  "یها ارتباا ارارار 

 23 " یدهیم نیها اهمکه به آن  ی"نشان ده

ورا یه ه حسا  ا  24 دما نستا

 25 دیها باشآن یراهنما تان،یدر سفر قهرمانانه فالوورهافصل دوم: 

 26  یراهنما باد

کش  نما یفالوورها یمشک آ واام  39    خود را 

 33 رابط یخل  م تواها یارا  بهایاسترات 

 33  یده توسمه را خود یهمتابا قهیسل

 35 متفاوآ پسن 19 یارا یفکر طوفان :م تمر

 37 ییدرآمدزا ۀنیتان در زمیهاییآزماتجربه یاجرافصل سوم: 

ور تازه به ا ورا یا  37  ین ام یفالوور چیو ه  یاآم ه نستا

ور ورا یا در م ا از ش پ ا  38  یادادته فالوور نستا

ورامتانیا یهاپسن همه به  30  یکن نیاه م صول چشی به نستا

 49 اسن  به ه م صول درآم زا



 

  

 41 درآم  کسب یارا مم  بآزمات ربه دو

 44  یبساز را تانم صول

 45 " یان از ا راه را خود یکانوا یکامار "حسا 

 45 درسن" ر تصو "انتوا 

ورا یا یارا یغاتیتبل متم "نودتم  47 "نستا

 47  ایآ یسینو غیتبل فرمول

 47 "توجه"

 48 "لی"ع اه/م

 40 "عمل"

 59 ر تصو در یسینو غیتبل

ور  51 " یبیذام ی یاس ت  پسن  ی  یورفت ییتصم "ا

ور  52 " یدام ر تصو یشتر ا تم اد ای دو "ا

 52 ک،شم نودتم

 53 هایاستور یغاتیتبل متم

 54  یباد یواام م رد دنبال و  یدام نیه را ارن وان

ورا یا در خود مواطبان چیونه  55  یده شیاف ا را نستا

کامار 59 یاسترات   55 ارتر یحسا  

 56 اسن" چیونه عمل در ارتر حسا  59 ی"استرات 

ورا یا  یج  یهای و و از  57  یکن استفاده نستا

ورا یا تییالیوم یهاکم   57 نستا



 

  

 50 هاهشتگ

گرایا حساب از درآمد کسبفصل چهارم:   61 تانمنستا

 61 باایبازام 7اانون دماره 

 62  یکن ً بن هایاستور در م صولتان مورد در

ورا یا یهایاستور از استفاده با فروش  یا  63 نستا

ورا یا و   در تانم صول مورد در  64  یکن ً بن نستا

 65 ممینش اتاق یاسترات  - یکن ً بن نستاورا یا فی  در م صولتان مورد در

 66  یکن ی  مارنامه را فی تان یهاپسن ابل از

  و بیذارن  ادترادبه را شانیهایا ران  یبوواه تانیفالوورها از
  یده نشان را کنن یم استفاده م صو تان از که یکسان

67 

کم، کن هام به   68 هانه پسن  بیفکر 

 60 " یکن ی  مارنامه ه فتان ریمس "در

 60 "تانم کم، ان از"چشی

 73 کسب درآم  یهاراه

 73 "ییسیساز بنوپول یووراف ا  ی"چیونه 

 74 "یووراف در اسمن ا هانی ی"ها

ورا یدر ا منیافروختم م صو آ کی  75 نستا

ورا یمشارکتي در ا باایبازام  76 نستا

 76  ه و یم توا یمشترد د ن ارا

 77  یکن کسب مرارآ خود فروش یهاتمان در فروش: چیونه اا ار



 

  

 
 
 

 

کار  ی"  78 " یکن می تم یارنامه 

گرامیدر ا ییدر مورد درآمدزا ییتأمالت نها  79 نستا


